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Pingstdagen – Den Helige Andes utgjutande
1 Mos. 11:1-9; Apg. 2:1-21; Joh. 14:23-31; Vish. 1:7 - Ps. 68:5ac, 10, 12a, 34b, 36
Pingstdag. Den Treenige Gudens fullhet är uppenbarad. Fader, Son och Helig Ande. Pingsten är
det slutliga fullbordandet av Jesu Kristi mission på jorden. Vi firar Helig Andes ankomst, tecknet
på den sista av Guds själuppenbarelser inför sin skapelse. Varav allt är närvarande i hans Kyrka.
Pingstdag, och vi firar idag födelsen av Kyrkan; En Helig Katolsk och Apostolisk Kyrka. Vi firar,
dessutom, vårt eget medlemskap i denna Kyrka där vi, likt Apostlarna på den första Pingsten, fick
ta emot tecknet på Helig Andes gåvor i det Heliga sakramentet – Krismeringen.
Vi har visserligen passerat Påsken och – var och en på olika vis – härdat ut den föregående
fastetiden. Men idag vill jag kort återvända till den sista skälvande tiden innan vår Herre klev ner i
dödsriket och på tredje dagen uppstod från det döda. Anledningen är att se vilka vi är – vi som
tillhör Kyrkan.
Vi minns hur Jesus, tiden före Påskhögtiden då han berättade för sina lärjungar att han var
tvungen att ta sig till Jerusalem för att lida mycket, sade till Simon Petrus att ”Du är klippan på
vilken jag skall bygga min Kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.”1
Petrus, vars namn var Simon. Petrus betyder ”klippa”), var fiskare från Galiléen och den Jesus
först kallade till lärjunge.
Längre fram, under den natt då Herrens heliga måltid instiftades, sade Jesus till sina lärjungar att
”i natt skall ni alla överge mig”2. Samme Petrus svarar då att ”även om alla andra överger dig, så
skall jag inte göra det.”3 Jesu svar till Simon Petrus, där de låg till bords, känner vi: ”Sannerligen, i
natt innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger.”4
Och det gjorde han! Och han flydde tillsammans med de flesta andra lärjungar då Jesus blev
arresterad. Trots detta var det Petrus som skulle komma att få nyklarna till himmelriket. Resten
känner vi också; hur Jesus Kristus efter tredje dagen uppenbarar sig för dem i det samma rum där
de hade intagit den sista måltiden. Och det var också i detta rum som Jesu Moder först och sedan
lärjungarna fick ta emot Helig Ande. På Pingstdagen.
Helig Ande; den utlovade Hjälparen, Tröstaren, hade sänts. Nu fanns inget mer att önska för att
kunna sprida det glada budskapet i världen – att Kristus är uppstånden från det döda. Nu var
Kyrkan etablerad.
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Kyrkan är alltså, på ett vis, bygd på förnekare och människor som flyr i panik då det hettar till.
Men lägg märke till att det var innan Hjälparen var kommen. Och detta är en insikt som är oss till
hjälp idag, då vi fortsätter att bygga Kristi Kyrka. Ty en vanlig missuppfattning är att jag måste
vara redan helig för att kunna vara en del i gemenskapen och för att få lov att arbeta för
Gudsrikets utbredning.
Helighet, Gudomlighet, är visserligen målet – och det är målet med alla människor! – men det är
inget krav för medlemskap att målet redan är uppnått. Det är snarare precis tvärt om; att vi
behöver Kyrkan för att kunna nå målet.
I dagens Epistel hörde vi Petrus, ja, samme Simon Petrus som hade förnekat Jesus; vi hörde
honom säga: ”Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad”5. Och
var är det vi får lära oss att åkalla Herrens namn? I Kyrkan!
Det är i Kyrkan vi stärks i vilja och mod; det är i Kyrkan vårt engagemang får kraft av Helig
Ande; Hjälparen, Tröstaren. Kyrkan är vår lunga där vi syresätts och från vilken vi sänds ut i
världen för att leva vårt dop. Det är så dagens Evangelium slutade: - Kom! Låt oss stå upp och låt
oss gå härifrån; ut och bryt förnekelsens bojor.
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